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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование.
В съответствие с чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование учениците имат право да получават стипендии при условия и ред,
определени от Министерския съвет.
Действащите към момента условия за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование са определени в Постановление № 33 на
Министерския съвет от 2013 година.

Целта на предложения проект е разширяване на кръга от ученици, които имат
право да получават стипендии, предоставяни със средства от държавния бюджет, като
по този начин ще се предостави по-голяма възможност на училищната общност както
за формиране и затвърждаване на училищните политики за насърчаване на
образователните резултати на учениците, така и за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането на учениците.
В съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование е
предвидено освен учениците, обучаващи се в дневна и индивидуална форма на
обучение, правото да получават стипендии да придобиват и учениците в комбинирана
форма на обучение и в обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на
дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от
училищния или индивидуалния учебен план, като тя се организира за ученици с
изявени дарби и за ученици със специални образователни потребности. Обучението
чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при
която професионалната квалификация се придобива чрез практическо обучение в
реална работна среда и обучение в професионална гимназия.
Също така учениците, обучаващи се в частните училища, ще имат равна
възможност с учениците от държавните и общинските училища да получават
стипендии, като средствата за тях ще бъдат предоставяни чрез бюджетите на общините,
на чиято територия се намира тяхното седалище.
Дава се равна възможност и на ученици със специални образователни
потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са
продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап, също да
получават стипендии.
Възможността учениците чужденци да получават стипендии се запазва, като се
дава право и на търсещи или получили международна закрила в страната или получили
право на дългосрочно или продължително пребиваване в нея също да получават
стипендии.
Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител,
които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат
стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране за
стипендия за постигнати образователни резултати, учениците с трайни увреждания и
учениците без родители или с един родител ще имат право да получават и 50% от
стойността ѝ.

Предоставя се възможност на учениците чрез ученическото самоуправление да
участват в процеса на вземане на решенията, свързани с отпускането на стипендии в
училището. За целта директорът на училището представя на ученическия съвет
предложенията на училищната комисия за стипендии преди да ги утвърди.
Предложенията включват разпределението на средствата по видове стипендии,
критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на
учениците за различните видове стипендии, размера на всеки вид стипендия и периода,
за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година, конкретните условия и реда
за предоставяне на всеки вид стипендия в училището и др.
Предвид целогодишното пребиваване (включително и през периода на
ваканциите) и откъсването им от семейната среда за учениците, настанени във
възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, е
предвидено да получават за лични нужди по 33 лв. месечно на ученик по аналогия с
джобните разходи, които се полагат на децата, настанени в специализираните
институции за деца.
Запазва се принципът на децентрализация на предоставяните от държавата
средства за стипендии, при който училищата имат възможност сами да насочват
средства за реализиране на своите стратегии за развитие, с акцент върху училищните
политики за подпомагане на достъпа до образование, превенция на преждевременно
напускане на училище и осигуряване на подкрепа и стимулиране на учениците с високи
образователни постижения. В тази връзка е актуализирана и горната граница на
месечните стипендии от 50 на 60 лв., като по този начин училищата ще могат да
определят месечните стипендии в диапазона от 21 до 60 лева.
Проектът на Постановление не въвежда норми на европейското право, поради
което не се изготвя справка за съответствието му с него.
Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на МОН,
заедно с доклада с мотивите към него, на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове.
В съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актов към проекта на
Постановление на Министерския съвет е приложена необходимата частична
предварителна оценка на въздействието, която предхожда изработването на всеки
проект на подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на
Министерския съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за
условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

